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Olá! Meu nome é Nina. E vim aqui contar que me aconteceu uma 
coisa incrível! 
Hoje pela manhã, comprei queijo e frios na padaria, e o atendente 
me disse:

Como assim? E por acaso dá 
para reciclar EPS?

Não se esqueça de separar 
as embalagens de EPS para 
reciclagem!

Mas é claro, o EPS, conhecido 
pela marca Isopor®, é 100% 

reciclável.
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Então, o atendente me explicou uma série de coisas que eu nem 
imaginava. Vem comigo que vou te contar!

Fui para casa, e assim que cheguei, olhei ao redor e vi o 
tanto de coisas que utilizam o EPS, e ainda me lembrei 
das embalagens da TV e da geladeira... Veja só:
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Então fui colocar em prática as dicas que recebi.

A primeira coisa é que basta um pedacinho de guardanapo (e pode 
ser usado mesmo!) para limpar o EPS e deixá-lo higienizado, livre de 
resíduos de alimentos, por exemplo.
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Depois, basta separar junto 
com os outros itens de 

reciclagem!

Simples assim.

Eu fi quei tão impressionada que resolvi pesquisar um pouquinho 
mais sobre o assunto. Já estava quase na hora de levar as crianças 
para a escola, e fui explicando para elas no caminho.

Vocês conhecem 
o EPS, meninos?

Nãããão!

Vou 
explicar!
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Além disso, ele não causa 
nenhum dano ao meio 
ambiente, não contamina 
o solo ou a água e é um 
material muito leve.

Leve? Como assim? 
O que isso quer dizer?

Que ele gasta menos 
combustível para ser levado 
de um lugar para outro. 

E além disso, gasta menos 
energia para ser fabricado!

Além disso, ele não causa 
nenhum dano ao meio 
ambiente, não contamina 
o solo ou a água e é um 
material muito leve.

Leve? Como assim? 
O que isso quer dizer?

Que ele gasta menos 
combustível para ser levado 
de um lugar para outro. 

E além disso, gasta menos 
energia para ser fabricado!

Afi nal de contas, mais de 90% 
do EPS é feito de ar!

O EPS é um material 100% reciclável. Ou seja, 
após o seu uso ele pode se transformar em 
matéria-prima para novos produtos.
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E de lá, segue para uma 
empresa de reciclagem, 
onde ele é lavado.

E de lá, segue para uma 
empresa de reciclagem, 
onde ele é lavado.

Na etapa seguinte, passa por 
um processo até ser triturado e 
transformado em grãos.

Que demais! Eu não 
sabia de nada disso. 

E como o EPS é 
reciclado?

Bem, o primeiro passo 
começa em casa, quando 
o colocamos no cesto de 

recicláveis. Depois, o EPS vai 
para uma cooperativa ou 

central de triagem.
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Em seguida, os grãos são enviados para as empresas que os 
transformam em coisas incríveis!

Sério? Como o quê, 
por exemplo?

Como molduras de quadros. Dá para imaginar que o EPS que um dia 
foi a embalagem do bolo hoje é uma linda moldura?

Ou então o solado de 
um sapato?

E até o rodapé 
da parede!

E muitos outros produtos, como material para escritório, vasos, fl oreiras.
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E até o rodapé 
da parede!

E tudo faz parte de um ciclo muito importante. A reciclagem do 
EPS, além de ser benéfi ca para a natureza, está de acordo com a 
economia circular.

Gera empregos...

E movimenta a economia!

Além disso, o EPS é um material muito seguro para o transporte 
de medicamentos e vacinas, ou alimentos, por exemplo!

Vacinas

11



Ao chegar na escola, os fi lhos de Nina desenharam na lousa um 
pouco mais do que aprenderam.
Ao chegar na escola, os fi lhos de Nina desenharam na lousa um 
pouco mais do que aprenderam.
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Nina foi para casa feliz e satisfeita. Havia se dado conta de que 
uma informação que recebeu pela manhã se transformou em algo 
muito maior.

Nina foi para casa feliz e satisfeita. Havia se dado conta de que 
uma informação que recebeu pela manhã se transformou em algo 
muito maior.

E passar adiante a 
informação recebida 
contribuiu para 
disseminar o 
conhecimento 
sobre o uso 
consciente...

...e descarte correto do EPS!

FIM
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comitê de

Viver Melhor apresenta informações sobre o EPS, um material que 
está presente em nosso dia a dia, embala e protege nossos alimentos e 
eletrodomésticos, conserva medicamentos e vacinas etc. Para quem não 

sabe, o EPS é conhecido popularmente pela marca Isopor®.

Agora que já sabemos que o seu nome é EPS, vamos aprender nesta 
história que ele é um plástico 100% reciclável e deve ser destinado para 
reciclagem junto com os materiais recicláveis, para ser transformado em 

um novo produto.

Ao longo desta historinha, você verá o quanto o seu uso correto e des-
carte adequado traz benefícios ambientais, sociais e econômicos para 

cooperativas e recicladores.

Não se esqueça: devemos sempre buscar informações corretas e ter 
atitudes inspiradas no conceito da “Economia Circular”, que basicamente 

prevê a reciclagem dos materiais para que assim retornem ao
 ciclo produtivo.

Boa leitura!

Viver melhor

PlastividaBR PlastividaBR plastivida

#recicleEPS




